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April 2020 

Beste ouders 
 

 
 

 

 
Bericht vanuit de directie. 
 
➢ Personele zaken 

Juffrouw Marieke - > juffrouw Jessica. 
In groep “de Draken” stond op maandag 
juffrouw Marieke. Vanaf 2 maart is zij een 
dag minder gaan werken. Juffrouw Jessica 
komt in haar plaats. We wensen juffrouw 
Jessica en de kinderen veel succes toe op 
school en juffrouw Marieke lekker genieten 
van je vrije dag! 
Juffrouw Jitske -> juffrouw Tessa 
In roep “de Dwergen” is er ook een wisseling op maandag en dinsdag. 
Juffrouw Jitske heeft er voor gekozen om een baan dichter bij huis te 
accepteren. Vanaf 1 april zal zij daar aan de slag gaan. Juffrouw Tessa 
zal haar plaats innemen op deze dagen. Juffrouw Tessa is voor de 
kinderen een bekend gezicht. Zij was reeds werkzaam in de 
peuter/kleutergroep. 
Deze groep is tijdelijk gestopt en gaat na de zomervakantie weer van 
start. 
 

➢ Alle schoolterreinen Rookvrij per 1-8-2020 

Het ministerie van onderwijs heeft ons laten weten dat vanaf 1-8-2020 
alle schoolgebouwen en -terreinen rookvrij moeten zijn. Op de 
speelplaats en in het gebouw wordt er al lange tijd niet meer gerookt. 
Deze maatregel betekent echter dat ook in de brandgang en op de patio 
achter de personeelskamer vanaf 1-8-2020 niet meer gerookt mag 
worden.  
 

➢ Kinderdagopvang 
     Aan het einde van het schooljaar gaan we de samenwerking met 
     Kinderstad beëindigen.  

Na de zomervakantie zal de organisatie Human Kind de peuteropvang 
en peuter/kleutergroep gaan organiseren op onze school. Daarnaast 
gaan zij onderzoeken of er behoefte is aan Kinderdagopvang en 
Buitenschoolse opvang. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Deze maand in de Nieuwsbrief: 
➢ De directie bericht 

* Personele zaken 

* Alle schoolterreinen rookvrij 

* Kinderopvang  

➢ Sportief bericht van meneer Roel 

* Vakantietoernooi schaatsen. 
* City Trainer Junior 

➢ Hoe en wat in de ouderkamer 

➢ Vaste rubrieken zoals verjaardagen 

en agenda 

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Sponsorloop 
 
Onze partnerorganisatie liet met enige 
trots weten dat de door jullie 
gefinancierde 
toiletten op de 
school San Antonio 
(met 300 
leerlingen) zo goed 

als klaar zijn. Op de foto zie je een aanbouw met drie 
deuren. Op de andere foto's dezelfde plek voordat de 
toiletten er kwamen. Van de toiletten die ze hadden 
functioneerde de afvoer niet meer, vandaar dat ze 
ervoor hebben gekozen de toiletten op een nieuwe 
plek te installeren: twee toiletten en een urinoir. 

 
Se ha realizado la onstrucción de dos 
servicios higiénicos y un orinario en la 
Escuela San Antonio, la comunidad 
educativa lo ha recibido con mucho 
entusiasmo, súper agradecidos con la 
donación. Incluiremos en el programa de 
abril, una visita a este proyecto. 
Saludos, nos vemos pronto. 
 

hierboven staat dat de gemeenschap van de 
school erg enthousiast is over de nieuwe 
voorziening en erg dankbaar met de donatie!  
 
Hartelijk dank voor jullie steun!  

 

Sportief bericht van meneer Roel 
 
➢ Vakantietoernooi schaatsen. 

In de carnavalsvakantie hebben 27 kinderen 
van de Jeanne d’Arc en Hubertus meegedaan 
met het vakantietoernooi schaatsen op de 
Ireen Wust Schaatsbaan. 
 
In het totaal hebben 674 kinderen uit Tilburg 
meegedaan met het dagje schaatsen. 
Kinderen die nog 
nooit hebben 

geschaatst hebben die dag de eerste meters op 
ijs afgelegd. Ze hebben een elf steden tocht 
geschaatst en de bovenbouw heeft geproefd 
aan de sporten ijshockey en curling. 
Begeleiders bedankt voor jullie inzet en tot 
volgend jaar? 
 

➢ City Trainer Junior  
Afgelopen periode hebben 3 kinderen van de bovenbouw de cursus City 
Trainer Junior behaald. Ze hebben in 4 weken geleerd sport spelletjes te 
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bedenken, voor te bereiden en uit te 
voeren. Vrijdag 6 maart hebben ze een 
examen gedaan door les te geven aan de 
groepen 3,4,5 en 6. 
Het was niet heel warm op het plein maar 
ze hebben het heel goed gedaan. 
Binnenkort mogen ze hun diploma’s 
ophalen. Als ze deze hebben gekregen 
mogen ze in de pauzes zelf activiteiten 
bedenken en lesgeven. 

 
Bericht van de Ouderkamer  
Basisschool Jeanne d ‘Arc en Peuterspeelzaal Het zand 

       
 

U bent allen van harte welkom voor een kopje koffie of thee bij de inloop 
vanaf 8:30 uur. 
Daarna vinden wisselende activiteiten plaats. 
 
Woensdag 8 april Geen activiteit i.v.m. corona maatregelen 
Woensdag 15 april Geen activiteit i.v.m. corona maatregelen 
Woensdag 6 mei Workshop met juffrouw Gwen  
Woensdag 13 mei Groepsinstructie peuters en kleuters en in 

gesprek met Corina van Spaendonk, 
wijkregisseur 

Woensdag 20 mei Groepsinstructie groep 3 en 4 en knutselen met 
de kleuters 

Woensdag 27 mei Met de directie aan tafel en met de ouderraad 
aan tafel 

 
Team van Jenaplanbasisschool Jeanne d ‘Arc en peuterspeelzaal Het Zand 
Intermediairs: Bahriye, Fatima  
Coördinator: Ien 
  

 

 

 

    We feliciteren ..…   

APRIL    

2 Lucas  De Hansjes en Grietjes 

5 Igan  De heksen en tovenaars 

8 Moesen  De Vuurvogels 

11 Ecrin  De Draken 

11 Max  De heksen en tovenaars 

18 Neda  De Dwergen 

21 Juffrouw Marieke De heksen en tovenaars of De Kabouters 

27 Eymen  De Dwergen 

28 Sem  De Draken 
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MEI   
5 Noel  De Kabouters 

7 Ömer  De Vuurvogels 

8 Meneer Roel  

14 Cristie  De Hansjes en Grietjes 

17 Juffrouw Miriam De Hansjes en Grietjes 

21 Marciano  De Hansjes en Grietjes 

23 Juffrouw Esme De Vuurvogels 

 

Agenda 
 

Zo 11 en 12 april Pasen 

Do 23 april Begin ramadan  

t/m di 28 april Scholen zijn gesloten i.v.m. corona maatregelen 

20 apr t/m 1 mei Meivakantie  

Ma 4 mei  Hoofdluiscontrole  

Di 5 mei Bevrijdingsdag, kinderen zijn vrij 

Ma 11 mei  Start van het 3e schoolthema “Gezondheid’ 

Ma 11 mei MR en OR vergadering 

Vrij 15 mei Weeksluiting door de elfjes, de dwergen de Hansjes 
en Grietjes en de draken 
 

Ma 18 mei  Weekopening door de heksen en tovenaars 

21 en 22 mei Hemelvaart, kinderen zijn vrij 

Za 23 mei Suikerfeest  

Wo 27 mei Nieuwsbrief 8 

 


